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  و�ر�اتهالسالم علیكم ورحمة هللا

 .نعم
 .�سم هللا الرحمن الرحیم

ن لهـم الحمد هلل رب العـالمین، وصـلى هللا وسـلم علـى نبینـا محمـٍد وعلـى آلـه وصـحبه والتـا�عی 
 �إحساٍن إلى یوم الدین.
َ ِفــي : "قولــه تعــالى: -رحمــه هللا تعــالى–قــال اإلمــام ابــن �ثیــٍر  ــاٍم َمْعــأَ {َواْذُكــُروا للااَّ ْن ُدوَداٍت َفَمــ�َّ

َر َفـال ِإْثـَم َعلَ تَ  َل ِفي َیْوَمْیِن َفال ِإْثَم َعَلْیِه َوَمْن َتـَأخَّ َ َواْعَلُمـوا ِن اتََّقـى وَ ْیـِه ِلَمـَعجَّ نَُّكـْم ِإَلْیـِه أَ اتَُّقـوا للااَّ
 ].٢٠٣[البقرة:ُتْحَشُروَن}

مـة: ل عكر قال ابن عباس: األ�ام المعدودات أ�ـام التشـر�ق، واأل�ـام المعلومـات أ�ـام العشـر. وقـا
ـــُدوَداٍت} ـــاٍم َمْع ـــي َأ�َّ َ ِف ـــُروا للااَّ ـــام ]٢٠٣[البقرة:{َواْذُك ـــر أ� التشـــر�ق �عـــد الصـــلوات  �عنـــي: التكبی

 ".المكتو�ات: هللا أكبر، هللا أكبر
ه الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله وأصحا�

 أجمعین، أما �عد...
اٍم  ِفـي َأ�َّـ{َواْذُكـُروا للااََّ : -جـلَّ وعـال–فـي قولـه  -رحمـه هللا تعـالى–الحـافظ ابـن �ثیـر  فیقول اإلمام
ــُدوَداٍت} مكــن أن : الــنص القطعــي مــن داللــة اآل�ــة علــى أنهــا أ�ــام التشــر�ق، وال �ُ ]٢٠٣[البقرة:َمْع

ــَل ِفــي َیــْوَمْیِن}ُ�ختلــف فیهــا؛ ألنــه قــال:  َفــال ِإْثــَم َعَلْیــِه { :الحــج �عنــي فــي ]٢٠٣[البقرة:{َفَمــْن َتَعجَّ
َر َفال ِإْثَم َعَلْیِه ِلَمِن اتََّقى} وشـرعي، وال  لیومین ُمجزئ و�ـافٍ فالتعجل في ا ]٢٠٣[البقرة:َوَمْن َتَأخَّ

 .]٢٠٣[البقرة:{ِلَمِن اتََّقى}�حتاج إلى مز�د ذلك 
ـه ال  -جـلَّ وعـال–أما مـن لـم یتـِق هللا  ـه فسـواٌء تعجـل أو تـأخر حجُّ ع شـك نـاقص، وال یرجـفـي حجِّ

الوعـد الموعــود وال یرجـع � ،]٢٠٣[البقرة:{َفـال ِإْثـَم َعَلْیـِه}�الوعـد المـذ�ور فـي اآل�ـة مـن رفـع اإلثـم 
مـن حـج فلـم یرفـث ولـم �فسـق رجـع مـن ذنو�ـه �یـوم «حینمـا قـال:  -علیه الصالة والسالم–منه 

 هذا الحج المبرور المصحوب �التقوى. »ولدته أمه
ل أو تأخر أما إذا تخلفت ال ن ه؛ ألالحج نـاقص، وال خطـر مـن ردّ فـتقوى، فسواٌء تقدم أو تأخر تعجَّ

واًء �فعل المـأمورات، وتـرك المحظـورات سـ -جلَّ وعال–المبرور الذي ال ُ�خالطه إثم فمن اتقى هللا 
أن  شـر�طة -علیـه الصـالة والسـالم–تقدم أو تعجَّل في یومین أو تأخر في ثالثة أ�ام موافًقـا لفعلـه 

ـه فإنـه حینئـٍذ ال إثـم علیـه، �عنـي یرتفـع عنـه اإلثـم، والتقـوى مطلو�ـة للجمیـ ع سـواٌء یتقي هللا في حجِّ
یرجـع و تأخر �لهم ال ُبد من التقوى؛ لرفـع اإلثـم ولیكـون الحـج مبـروًرا، ولأمنهم من تقدم أو تعجل 

 من ذنو�ه �یوم ولدته أمه.
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ُبـد  لتأخر، وأنه له دخٌل في التقوى، التقـوى ال�عض الناس �ظن أن اآل�ة فیها تفضیل للتأخیر أو ل
ل أو تأخر مـل یرجـع إلیهـا هذا القید متعقب لجُ  ]٢٠٣[البقرة:{ِلَمِن اتََّقى} منها سواًء لمن تقدم تعجَّ

ــَل ِفــي َیــْوَمْیِن} جمیعهــا  ،-جــلَّ وعــال– شــرط رفــع اإلثــم عنــه أن یتقــي هللا] ٢٠٣[البقرة:{َفَمــْن َتَعجَّ
راجـع  ]٢٠٣[البقرة:{ِلَمِن اتََّقى} وقوله: -جلَّ وعال–اإلثم عنه أن یتقي هللا  ومن تأخر فشرط رفع

علیــه –إلــى الجمیــع، ولــیس فــي اآل�ــة تفضــیل للتــأخر علــى التعجــل، و�نمــا التفضــیل جــاء مــن فعلــه 
 واختیاره للتأخر في الیوم الثالث، وما �ان هللا لیختار لنبیه إال األفضل. -الصالة والسالم

ــال عكرمــة: " وفــي قولــه: ــُدوَداٍت}وق ــاٍم َمْع ــي َأ�َّ َ ِف ــُروا للااَّ ــام  ]٢٠٣[البقرة:{َواْذُك ــر أ� ــي: التكبی �عن
د�ـار لُمقیـد �أاإلى آخره �عنـي بـذلك التكبیـر  "التشر�ق �عد الصلوات المكتو�ات: هللا أكبر، هللا أكبر

نـه ال یـدل علیـه إ وهو مأثوٌر عن عامة السـلف، وأكـدوا فـي اسـتحبا�ه و�ن قـال �عضـهم: ،الصلوات
 عامة السلف والخلف على استحبا�ه.ف ،دلیٌل مرفوع فلم یروه، ولكن ال عبرة بهم

ن ومــن �ــاب مقابلــة القــول �ــالقول، �عنــي مقابلــة مــن �قــول: هــو بدعــة مــثًال، ُیــورد القــول و�ن لــم �كــ
ُ�كبِّـر أنه فـي أ�ـام التشـر�ق مـن فاتـه شـيٌء مـن الصـالة  -رحمه هللا–صحیًحا عن الحسن البصري 

 ح.ثم �قضي ما فاته، �عني هذا من �اب ُمقابلة القول �القول، و�ال فالقول لیس �صحی ،مع اإلمام
نظیــر مــا ُیــذ�ر عــن ســعید بــن المســیب، وســعید بــن جبیــر فــیمن تجــاوز المیقــات، �قــول: ســعید بــن 

 حـج المسیب: من تجاوز المیقات فال شيء علیه، و�قول سعید بن جبیـر: مـن تجـاوز المیقـات فـال
 فُتكسر �شيٍء من هذه األقوال، و�ن لم تكن راجحة. ،له، �عني �عض األقوال تأتي حارة

علیــه –�عــض النــاس یر�ــب موجــة وهــي فــي أصــلها صــحیحة الــذي ال یــدل علیــه دلیــل عــن النبــي 
�قول: غیر مشروع، لكـن إذا تـواطئ علیـه السـلف مـن الصـحا�ة والتـا�عین، وُأثـر  -الصالة والسالم

 هل نستطیع أن نقول: بدعة؟ ال نستطیع أن نقول: بدعة.فل عنهم، قوًال وفعًال عنهم وُنقِ 
 طالب:........

                 خالف األولى، ما ُ�قال خالف األولى.        
 ".حدثنا موسى بن عليٍّ  قال: وقال اإلمام أحمد: حدثنا و�یع،"

 .ُعلي ُعلي، موسى بن ُعلي
 ".قال سمعت عقبة بن عامرٍ عن أبیه، قال: "موسى بن ُعلي 

 ُعلي وهو غیر مشكول؟أم كیف تدري أنه علي 
 طالب:........

 هو مشكول عندك؟
 طالب:........

 وأبوه ُعلي �عد؟ ،هو موسى بن ُعلي ألیسین أنت؟ أ ،عبد هللا اأ�
 طالب:........
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 ؟ماذا
 طالب:........

تقـول مـاذا ل: سـیب هللا مـن سـیب أبـي، ما �خالف، لكن العلماء �لهم نقلـوه بهـذا، ابـن المسـیب �قـو 
 أنت؟ هم صغروه وتواطؤوه وتوارثوه �التصغیر ُعلي، نعم.     

 ة َوَ�ـْومُ َیـْوُم َعَرفـ«: -صـلى هللا علیـه وسـلم-قـال رسـول هللا  :قـال قال: سمعت عقبة بن عـامرٍ "
ْسَالِم، َوِهَي َأ�َّا  ".»ُشْرٍب ْكٍل وَ ُم أَ النَّْحِر َوَأ�َّاُم التَّْشِر�ِق عیُدنا َأْهَل اإلِْ

رهـا و�ن أخَّ  ،ولذا ال �جوز صیامها �العید، استثنوا من ذلك من لم �جد الهدي فیصوم أ�ام التشر�ق
 .  نها �ان أحوط، ولكن له أن �صومهاع
 ".لیحأخبرنا خالد، عن أبي المُ  قال: ،وقال أحمد أ�ضا: حدثنا هشیمٌ "

 الَملیح.
ــاُم أَ «: -صــلى هللا علیــه وســلم-قــال: قــال رســول هللا  ،بیشــة الهــذليعــن نُ  ،لــیحعــن أبــي المَ " َّ�

ة َعَرَفـ« مطعـم: یث جبیـر بـنوتقـدم حـد ،اأ�ًضـ رواه مسـلمٌ  »للااَِّ  التَّْشِر�ِق أ�ـاُم َأْكـٍل َوُشـْرٍب َوِذْ�ـرِ 
َوَأ�َّـاُم « يلدیلبن �عمر ا بد الرحمنحدیث ع اوتقدم أ�ًض  ،»ُكلَُّها َمْوِقٌف، َوَأ�َّاُم التَّْشِر�ِق ُ�لَُّها َذْ�حٌ 

َل ِفي َیْوَمْیِن َفَال ِإْثَم َعَلْیِه، َوَمنْ  رَ  ِمًنى َثَالَثٌة، َفَمْن َتَعجَّ  .» َعَلْیهِ  َفَال ِإْثمَ َتَأخَّ
بـن  شـیم، عـن عمـرووخـالد بـن أسـلم، قـاال حـدثنا هُ  ،وقال ابن جر�ر: حدثنا �عقوب بن إبـراهیم

 ".أبي سلمة، عن أبیه
 عمر؟أم عمرو 

 ....طالب:....
 نعم عن أبي هر�رة متأخر هذا، نعم.

م َوِذْ�ـٍر �َّـاُم ُطْعـَأ�َّـاُم التَّْشـِر�ِق أَ «قـال:  -صـلى هللا علیـه وسـلم-عن أبـي هر�ـرة: أن رسـول هللا "
 .»للااَِّ 

سـعید  حدثني ابن شهاب، عنقال: حدثنا صالح، قال: ، حدثنا روحٌ قال: وحدثنا خالد بن أسلم، 
ة �عـث عبــد هللا بـن حذافــ -صـلى هللا علیــه وسـلم-أن رســول هللا  بـن المسـیب، عــن أبـي هر�ـرة

 .»-عزَّ وجلَّ  -ْ�ِر للااَِّ ْرٍب، َوذِ َال َتُصوُموا َهِذِه اْألَ�َّاَم، َفِإنََّها َأ�َّاُم َأْكٍل َوشُ «�طوف في منى: 
 

 -، عـن الزهـري، قـال: �عـث رسـول هللا، عن سفیان بن حسـینحدثنا هشیمٌ قال: وحدثنا �عقوب، 

ُم َأْكـٍل  َأ�َّـاِإنَّ َهـِذهِ « :عبد هللا بـن حذافـة، فنـادى فـي أ�ـام التشـر�ق فقـال -صلى هللا علیه وسلم

 ".»َوُشْرٍب َوِذْ�ِر للااَِّ، ِإالَّ َمْن َ�اَن َعَلْیِه َصْوم ِمْن َهْدي
 طالب:........
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�عـض  سـاقطة مـن »ْرٍب اُم َأْكـٍل َوُشـاَم َأ�َّـاْألَ�َّـ ِإنَّ َهـِذهِ «عنـدك؟  »ِإنَّ َهِذِه اْألَ�َّاَم َأ�َّـاُم َأْكـٍل َوُشـْرٍب «
 .النسخ على �ل حال األمر سهل

ن عـن عبـد الملـك بـن أبـي سـلیمان، عـن عمـرو بـ و�ه قـال هشـیمٌ ، مرسلة هاحسنة ولكن ز�ادةٌ "
ق �عـث �شـر بـن سـحیم، فنـادى فـي أ�ـام التشـر� -صـلى هللا علیـه وسـلم-دینار: أن رسول هللا 

 .»ِه اْألَ�َّاَم َأ�َّاُم َأْكٍل َوُشْرٍب َوِذْ�ِر للااَِّ ِإنَّ َهذِ «فقال: 
ه صـلى هللا علیـ-عن ابن أبي لیلى، عن عطاء، عن عائشة قالت: نهى رسول هللا  وقال هشیمٌ 

  .»ِهَي َأ�َّاُم َأْكٍل َوُشْرٍب َوِذْ�ِر للااَِّ «عن صوم أ�ام التشر�ق، قال:  -وسلم
كـیم، عـن مسـعود بـن الحـاكم الزرقـي، عـن أمـه قالـت: وقال محمد بن إسحاق، عن حكیم بـن ح

لـى عالبیضـاء، حتـى وقـف  -صلى هللا علیه وسـلم-على �غلة رسول هللا  لكأني أنظر إلى عليٍّ 
 رٍب شعب األنصار وهو �قول: �ـا أیهـا النـاس، إنهـا لیسـت �أ�ـام صـیام، إنمـا هـي أ�ـام أكـل وشـ

 .وذ�ر
وثالثـة  أ�ـام التشـر�ق، أر�عـة أ�ـام: یـوم النحـر، قسم عن ابن عبـاس: األ�ـام المعـدودات:وقال مِ 

سـعید ، ومجاهـد، وعكرمـة، و �عده، وروي عن ابن عمر، وابن الز�یر، وأبي موسى، وعطـاءٍ  أ�امٍ 
ــ ،، و�بــراهیم النخعــي، و�حیــى بــن أبــي �ثیــربــن جبیــر، وأبــي مالــكٍ  دي، والحســن، وقتــادة، والسُّ

نـس، الخراسـاني، ومالـك بـن أ یـان، وعطـاءٍ والزهري، والر�یع بن أنس، والضحاك، ومقاتـل بـن ح
 ".وغیرهم مثل ذلك

اهرة وأدلتـه ظـ ،هذا القـول األول فـي المسـألة وأن أ�ـام النحـر أر�عـة یـوم النحـر وثالثـة أ�ـام التشـر�ق
 وواضحة.

 وهـو یــوم النحـر و�ومــان �عـده، وهــو المعـروف عنــد الحنابلـة وجمــعٌ  ،والقـول الثــاني سـیذ�ره المؤلــف
 عم.من أهل العلم، ن

لها هي ثالثة، یوم النحر و�ومان �عده، اذ�ـح فـي أیهـن شـئت، وأفضـ :وقال علي بن أبي طالب"
 أولها.

ـ وعلیه دل ظاهر اآل�ة الكر�مة، حیث قـال: ،والقول األول هو المشهور َمْیِن َل ِفـي َیـوْ {َفَمـْن َتَعجَّ
َر َفال ِإْثَم َعَلْیِه}  �عد النحر. ثالثةٍ  فدل على ]٢٠٣[البقرة:َفال ِإْثَم َعَلْیِه َوَمْن َتَأخَّ

َ ِفي َأ�َّاٍم َمْعُدوَداٍت} و�تعلق �قوله:  على األضاحي، وقد تقـدم، ذ�ر هللا] ٢٠٣[البقرة:{َواْذُكُروا للااَّ
 وهـو أن وقـت األضـحیة مـن یـوم النحـر إلـى -رحمـه هللا- وأن الراجح في ذلك مـذهب الشـافعي

 آخر أ�ام التشر�ق.
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وال المؤقـت خلـف الصـلوات، والمطلـق فـي سـائر األحـوال. وفـي وقتـه أقـا الـذ�ر و�تعلق �ه أ�ًضـ
ر للعلماء أشهرها الذي علیه العمل أنه من صالة الصـبح یـوم عرفـة إلـى صـالة العصـر مـن آخـ

 ".أ�ام التشر�ق، وهو آخر النفر اآلخر
 التكبیــرقــالوا: هــذا �النســبة لغیــر الحــاج، أمــا الحــاج وهــو فــي أول الوقــت مشــغول �التلبیــة، و�بــدأ 

 المقید �النسبة للحاج من ظهر یوم النحر إلى عصر آخر أ�ام التشر�ق. 
 طالب:........

  . ، هو ذ�ٌر هلل روا�ة أخرى هلل
 �هللا أعلم. ،ارواه الدارقطني، لكن ال �صح مرفوعً  وقد جاء فیه حدیثٌ "

 تكبیره،ب هل السوق ر أكبِّ ر في قبته، فیُ كبِّ �ان �ُ  -رضي هللا عنه- وقد ثبت أن عمر بن الخطاب
 ا.حتى ترتج منى تكبیرً 

 ا التكبیر وذ�ر هللا عند رمي الجمرات �ل یوم من أ�ام التشر�ق.و�تعلق بذلك أ�ًض 
ْعُي َبیْ ْیِت، َواِإنََّما ُجِعَل الطََّواُف ِ�اْلبَ «وقد جاء في الحدیث الذي رواه أبو داود وغیره:  َفا لسَّ َن الصَّ

َقاَمِة ِذْ�ِر للااَِّ  ؛َمارِ َواْلَمْرَوِة َوَرْمُي اْلجِ   .»-َعزَّ َوَجلَّ  -ِإلِ
ألقـالیم اولما ذ�ر هللا تعالى النفر األول والثاني، وهو تفرق النـاس مـن موسـم الحـج إلـى سـائر 

ــــال:  ــــف، ق ــــي المشــــاعر والمواق ــــاعهم ف ــــد اجتم ــــاق �ع ــــواواآلف َ َواْعَلُم ــــوا للااَّ ــــمْ  {َواتَُّق ُك ــــِه  َأنَّ ِإَلْی
 ".]٢٠٣ة:[البقر ُتْحَشُروَن}

ــد علــى التقــوى فــي الحــج، فمــاذا عمــا �عــد  تأكیــد علــى التقــوى، ولــزوم التقــوى �عــد الحــج؛ ألنــه أو�ِّ
الحــج؟ التقــوى �جــب أن تكــون مالزمــًة للمســلم فــي ســائر أحوالــه، فــي عباداتــه، فــي معامالتــه، فــي 

 معاشرته، في قیامه، في قعوده في جمیع أحواله.  
 طالب:........

ثالثــة أ�ــام تكبیــر لكــل أحــد، حتــى فــي الســوق أبــو هر�ــرة وابــن عمــر �خرجــان إلــى هــو األ�ــام ال ،ال
 .ق فُیكبران ُ�كبر بتكبیرهم الناساألسوا

 طالب:........
 ي ُیراد �ه الجنس ما �ضر.المواقف الموقف الذ

 طالب:........
 تلبیة إذا شرع في رمي الجمرة انقطعت التلبیة.   هما فی

 طالب:........
 ي مــا أنهــى رمــيتلبیتــه، و�بــدأ �ــالتكبیر، لكــن الــذ لبــي؟ الــذي أنهــى رمــى الجمــرة انتهــتَمــن هــو الم

 الجمرة ال یزال ُیلبي حتى یرمي الجمرة.
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 لكن قـد �قـول قائـل: أنـه قـد تغـرب علیـه الشـمس، وقـد تحلـل ولـبس ثیا�ـه، ولـم یـرِم الجمـرة �عـد هـذا
 ُ�كبِّر؟ أم ُیلبي 

 طالب:........
ــر وطــاف، ولــبس ثیا�ــه ولــم یــرِم جمــرة لــم یــرِم مــا رمــى إال �عــ د غــروب الشــمس، وقــد حلــق أو قصَّ

ح فــي هــذا أنــه ُیلبــي،  العقبــة، فــي حــدیث جــابر: لــم یــزل ُیلبــي؛ حتــى رمــى جمــرة العقبــة، هــو المــرجَّ
ي هـي الحلـق والطـواف، ذحتى ُیباشر أسـباب التحلـل، إمـا برمـي الجمـرة أو �غیرهـا مـن األسـباب الـ

 ه ثیا�ه.ُیلبي وعلی أن ال ُ�مكن
 طالب:........

 خلع إحرامه، نعم.
 طالب:........

 فیها؟ماذا 
 طالب:........

عـد �األ�ام العشرة؟ ال، التكبیر �عد الصالة من فجر یوم عرفة إلى عصر آخر أ�ام التشر�ق ُمقیـد، 
 م.عاستغفر هللا، ثم إذا فرغ منها ُ�كبِّر، ن ،الصالة مباشرة لها أذ�ارها الخاصة، استغفر هللا

 طالب:........
 ما أسمع.

 طالب:........
ــر فــي ذلــك الیــوم إال قــال:   »افعــل وال حــرج«�طــوف و�حلــق عمــوم مــا ُســِئل عــن شــيٍء ُقــدم وال ُأخِّ

عـداها لـه  ي محـل �ـالم أهـل العلـم، أمـا مـاذ�شمل هو الكالم في تقد�م السعي على الطواف هو الـ
 .  أن ُ�قدم و�ؤخر ما شاء

 ].٧٩ون:المؤمن[ِذي َذَرَأُكْم ِفي األْرِض َوِ�َلْیِه ُتْحَشُروَن}{َوُهَو الَّ كما قال: "
ْنیَ قوله تعالى:  َلـى َمـا ِفـي َقْلِبـِه َوُهـَو ُد للااََّ عَ ا َوُ�ْشـهِ {َوِمَن النَّاِس َمْن ُ�ْعِجُبَك َقْوُلُه ِفـي اْلَحَیـاِة الـدُّ
ــاِم  ــدُّ اْلِخَص ــي األْرِض ِلیُ  *َأَل ــَعى ِف ــَولَّى َس ــا َو�ُ َوِ�َذا َت ــَد ِفیَه ــَك الْ ْفِس ــْرَث َوالنَّ ْهِل ــبُّ َح ُ َال ُ�ِح ــَل َ�للااَّ ْس

َ َأَخَذْتـُه اْلِعـزَُّة ِ�ـاإلْثمِ  *اْلَفَساَد  لنَّـاِس َوِمـَن ا *َلِبـْئَس اْلِمَهـاُد  َجَهـنَُّم وَ َفَحْسـُبهُ  َوِ�َذا ِقیَل َلُه اتَّـِق للااَّ
ُ َرُءوٌف ِ�اْلِعبَ َمْن َ�ْشِري َنْفَسُه اْبِتَغاَء َمْرَضاِة للااَِّ   .]٢٠٧-٢٠٤رة:[البق}ادِ  َ�للااَّ

 ".ر�قدي: نزلت في األخنس بن شُ قال السُّ 
 َشر�ق.

طنــه وأظهــر اإلســالم وفــي �ا -صــلى هللا علیــه وســلم-الثقفــي جــاء إلــى رســول هللا  "ابــن َشــر�قٍ 
 خالف ذلك. 
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لــوا تصــحا�ه الــذین قُ وأ بیــٍب مــن المنــافقین تكلمــوا فــي خُ  وعــن ابــن عبــاس: أنهــا نزلــت فــي نفــرٍ 
ِري  َمـْن َ�ْشـ{َوِمـَن النَّـاسِ �الرجیع وعابوهم، فأنزل هللا في ذم المنافقین ومـدح خبیـب وأصـحا�ه: 

 .]٢٠٧[البقرة:َنْفَسُه اْبِتَغاَء َمْرَضاِة للااَِّ}
ع د، والر�یـهذا قول قتادة، ومجاهـوفي المؤمنین �لهم. و  ،في المنافقین �لهم وقیل: بل ذلك عامٌّ 

 ".، وهو الصحیحأنس، وغیر واحدٍ بن 
ى سـبٍب الناس جـنس �عـم النـاس �لهـم �ـون اآل�ـة نزلـت علـ ]٢٠٧[البقرة:{َوِمَن النَّاِس} ألنه قال:

 .عبرة �عموم اللفظ ال �خصوص السببفال ،خاص
الـد خأخبرني اللیث بـن سـعد، عـن  قال: أخبرنا ابن وهب،قال: وقال ابن جر�ر: حدثني یونس، "

 ".كاليوهو البُ - عید بن أبي هالل، عن القرظي، عن نوفٍ بن یز�د، عن س
 الِبكالي.

 ".تبو�ان ممن �قرأ الكُ "وهو الِبكالي 
 وهـو ممـن أسـلم مـنهم، وقـد ُ�قـال فـي النسـبة لغیـر هـؤالء ،معـروف نسـبًة إلـى بنـي قر�ظـة "القرظي"

مــؤذن فــي لجلــود، نــوع مــن النبــات ُیــد�غ �ــه ا ظ، والقــر ظمــنهم المــؤذن ســعد القــر  ظ،القرظــي أو القــر 
 .  مسجد مكة اسمه سعد القرض

 ".لنزَّ من هذه األمة في �تاب هللا المُ  قال: إني ألجد صفة ناسٍ "
 ، لكنـهوجاء التغلیظ علیه من ِقبل عمر وغیـره مـن الصـحا�ة -نوف البكالي-�قرأ في اإلسرائیلیات 

 . على �ل حال روایته ُمصححة
 طالب:........

 معروف. نعم،
 ..طالب:......

شددوا علیها، موسى صاحب الخضر لیس هو موسى بن عمـران صـاحب بنـي إسـرائیل؛ ألنـه �قـرأ 
 .، غلطوه وغلظوا علیهفي الكتب و�نقل

ســون مــر مــن الصــبر، یلب�حتــالون الــدنیا �الــدین، ألســنتهم أحلــى مــن العســل، وقلــو�هم أَ  قــومٌ "
 ".للناس مسوك الضأن

 .د�عني جلود الضأن، المسك الجل
 ".فعلي �جترئون  ،قلوب الذئابوقلو�هم "

 . -جلَّ وعال -قدسي منسوب إلى هللا حدیث ن،و�ي �غترو  ،فعلي �جترئون  �قول هللا تعالى:

لحلـیم اتتـرك  حلفت بنفسـي أل�عـثن علـیهم فتنـةً  ن،و�ي �غترو ،فعلي �جترئون  �قول هللا تعالى:"
 فیها حیران.
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 ُبـَك َقْوُلـهُ ْن ُ�ْعجِ َمـ{َوِمـَن النَّـاِس ون، فوجـدتها: رتها في القرآن، فـإذا هـم المنـافققال القرظي: تدبَّ 
َ َعَلى َما ِفي َقْلِبِه} ْنَیا َوُ�ْشِهُد للااَّ  اآل�ة. ]٢٠٤[البقرة:ِفي اْلَحَیاِة الدُّ

 ".وحدثني محمد بن أبي معشر، أخبرني أبو معشر نجیحٌ 
بـراء بو معشر الذ�رنا من یوافقه في الكنیة أ ،السندي، نجیح بن عبد الرحمن السندي، ذ�رناه قر�ًبا

 . الذي یبري السهام
ب: القرظـي، فقـال سـعید: إن فـي �عـض الكتـ ا المقبري یذاكر محمد بـن �عـٍب قال: سمعت سعیدً "

لضـأن امـن الصـبر، لبسـوا للنـاس مسـوك  العسل، وقلـو�هم أمـرُّ  ا ألسنتهم أحلى منإن هلل عبادً 
 ین.ون الدنیا �الدئمن اللین، �جتر 

نهم مــقــال هللا تعــالى: علــي تجترئــون! و�ــي تغتــرون!. وعزتــي أل�عــثن علــیهم فتنــة تتــرك الحلــیم 
ل: قـول فقال سعید: وأین هو من �تـاب هللا؟ قـا ؟حیران. فقال محمد بن �عب: هذا في �تاب هللا

ْنَیا}هللا:  فقـال سـعید: قـد عرفـت  ،�ـةاآل]٢٠٤رة:[البق{َوِمَن النَّاِس َمْن ُ�ْعِجُبَك َقْوُلُه ِفي اْلَحَیاِة الدُّ
عـد. � فقال محمـد بـن �عـب: إن اآل�ـة تنـزل فـي الرجـل، ثـم تكـون عامـةً  ،فیمن أنزلت هذه اآل�ة

 ".صحیح وهذا الذي قاله القرظي حسنٌ 
ألن العلماء �قررون أن العبرة �عموم اللفظ ال �خصوص السبب، �ون اآل�ة نزلت في رجل أو فـي 

 القبائل ال �عني أن غیرهم یبرأ من عهدتها، بل تعمهم وتشملهم.  جهة من الجهات أو قبیلة من 
َ َعَلى َما ِفي َقْلِبِه}وأما قوله: " حیصـن: "و�شـهد هللا" �فـتح فقـرأه ابـن م] ٢٠٤[البقرة:{َوُ�ْشِهُد للااَّ

، لجمیـر لكـم الأن هـذا و�ن أظهـ :ومعنـاه] ٢٠٤[البقرة:{َعَلى َمـا ِفـي َقْلِبـِه}الیاء، وضم الجاللة 
 ".لكن هللا �علم من قلبه

ــل؟أم الجمیــل  ــأظهــر لكــم ال"ومعنــاه أن هــذا و�ن  الحیَّ قــد یتصــنَّع و " لكــن هللا �علــم مــن قلبــه، لحیَّ
ــافر؛ ألن الحیلــة إذا ظهــرت  ظاهرهــا فوُ�ظهــر الجمیــل، والبــاطن قبــیح، فــالمعنى مقبــول مــا هــو ُمن

عمـا ُیر�ـده، ومـا �حتاجـه،  ظاهرها عند �عض النـاس �ختلـف ،وهي الحق ،جمیل، خالف الصراحة
  .رها غیر جمیل، لكن العاقبة حمیدةوما �میل إلیه، فیكون ظاه

َرُسـوُل للااَِّ ُد ِإنَّـَك لَ ُلوا َنْشـهَ {ِإَذا َجاَءَك اْلُمَنـاِفُقوَن َقـالكن هللا �علم من قلبه القبیح، �قوله تعالى: "
ُ َ�ْشهَ  ُ َ�ْعَلُم ِإنََّك َلَرُسوُلُه َ�للااَّ  ].١قون:[المناف ُبوَن} َلَكاذِ ُد ِإنَّ اْلُمَناِفِقینَ َ�للااَّ

ــة  ــاء، ونصــب الجالل ــراءة الجمهــور �ضــم الی ــوق ــي َقْلِب ــا ِف ــى َم َ َعَل ــِهُد للااَّ ] ٢٠٤ة:[البقر ِه}{َوُ�ْش
 لـه تعـالى:و�بـارز هللا �مـا فـي قلبـه مـن الكفـر والنفـاق، �قو  ،ظهـر للنـاس اإلسـالمومعناه: أنه �ُ 

ــاِس َوال َ�ْســَتْخُفوَن ِمــَن للااَِّ} {َ�ْســَتْخُفوَن ِمــنَ  ] هــذا معنــى مــا رواه ابــن ١٠٨اآل�ــة [النســاء: النَّ
 ، عن ابن عباس.سعید بن جبیرٍ  أوإسحاق، عن محمد بن أبي محمد، عن عكرمة، 
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ــه إذا أظهــر للنــاس اإلســالم حلــف وأشــهد هللا لهــم: أن الــذي فــي قلبــه موا ــاه أن  فــقٌ وقیــل: معن
عـزاه یح، وقالـه عبـد الـرحمن بـن ز�ـد بـن أسـلم، واختـاره ابـن جر�ـر، و وهذا المعنى صح ،للسانه

 ".جاهد، �هللا أعلمإلى ابن عباس، وحكاه عن مُ 
موافـق ة أن مـا فـي قلبـه هـو الإذا ُنوِقش حلف األ�مان الُمغلَّظالمنافق الذي ُ�ظهر خالف ما ُیبطن 

 �ـان الـذيو�ن  ،علـى مـا فـي قلبـهوهـو الحـق، وُ�شـهد هللا  ،لظاهره، وأن ما فـي قلبـه هـو مـا ُ�ظهـره
 .  في قلبه خالف ما ُ�ظهره

 ".األلد في اللغة: األعوج] ٢٠٤[البقرة:}{َوُهَو َأَلدُّ اْلِخَصامِ وقوله: "
ه، وال �قبل الحق ممن جاء �ه، وُ�دافع عن رأ�ـ ،األعوج الذي ال ُ�ستطاع تقو�مه، ألد في خصومته

تجــده ُ�فتــي  ،وقــد ُیوجــد فــي �عــض طــالب العلــم فــي المســلمین �ثیــر، -مــع األســف-وهــذا موجــود 
 ،الفتـوى  ، ثـم إذا قیـل لـه عنهـا، �حـث لیجـد المبـرر لهـذهًئا�فتوى ما ألقى لها �اًال، وال درسها وال شی

، لكـن ولـو قـال �ـه فـالن وفـالن أو امهجـورً  ، ولـو �ـان قـوًال  اولو�ان غیر صحیح، ولو �ـان ضـعیفً 
 طلـب الـدلیل، ثـم �سـتنبطرر ثـم �سـتدل، واألصـل أن �سـتدل فیدلیله فالن و�ن �ان ضعیًفا، فهـو ُ�قـ

 .منه الحكم
 طالب:........

 كله من أجل أال ُ�قال: أخطأ.  
ا}"  ".مته، �كذبوهكذا المنافق في حال خصو  ،ا] أي: عوجً ٩٧[مر�م:{َوُتْنِذَر ِ�ِه َقْوًما ُلد�

 ؟ماذاأي 
 طالب: ِعوًجا.

 القول؟أم العوج ُیوصف �ه القوم 
 :........طالب
 .ُعوًجا

، بـل وال �سـتقیم معـه ،ر عـن الحـقزوَ وهكذا المنافق في حـال خصـومته، �كـذب وَ�ـ ،اوجً أي: عُ "
 آَ�ـةُ «أنـه قـال:  -صـلى هللا علیـه وسـلم-�فتري و�فجر، �مـا ثبـت فـي الصـحیح عـن رسـول هللا 

َث َ�َذَب، َوِ�َذا َعاَهَد َغَدَر، َوِ�ذَ   .»رَ َصَم َفجَ ا َخااْلُمَناِفِق َثَالٌث: ِإَذا َحدَّ
حــدثنا ســفیان، عــن ابــن جــر�ج، عــن ابــن أبــي ملیكــة، عــن قــال: قــال البخــاري: حــدثنا قبیصــة، 

دثنا  بـن یز�ـد: حـقـال عبـد هللاو قـال:  »َأْ�َغَض الرَِّجـاِل ِإَلـى للااَِّ اْألََلـدُّ اْلَخِصـمُ «عائشة ترفعه قال: 
 ".لیكةحدثني ابن جر�ج، عن ابن مُ  قال: سفیان،
 .ابن أبي

 طالب:........
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لـى كذلك �لهم ابن أبي ُملیكة، قـال ابـن أبـي ُملیكـة: أدر�ـت ثالثـین صـحابی�ا �لهـم �خـاف النفـاق ع
قلبــه، ولــیس فــیهم مــن یــزعم أن إ�مانــه �إ�مــان جبر�ــل، �عنــي ُوِجــد هــذا فــي األمــة، �عنــي المرجئــة 

 �قولون: إ�مان الواحد منهم أفسق الناس مثل جبر�ل ما في فرق، نعم.
 -صـلى هللا علیـه وسـلم-لیكـة عـن عائشـة، عـن النبـي مُ  أبـي ابن جر�ج، عن ابـن احدثن ال:"ق

، عـن ابـن جـر�جٍ ] ٢٠٤[البقرة:}{َوُهَو َأَلـدُّ اْلِخَصـامِ في قوله:  وهكذا رواه عبد الرزاق، عن معمرٍ 
ال الرجـ ِإنَّ َأْ�َغـَض «قـال:  -صلى هللا علیـه وسـلم -عن ابن أبي ملیكة، عن عائشة، عن النبي

 ".»إلى هللا األلد الخصم
  خمسة؟ أم صیغة مبالغة من صیغ المبالغة، �م صیغ المبالغة أر�عة  ،فِعل »الخصم«

 طالب:........
 عدها.

 طالب:........
 خالص.

ــــــول ــــــال، وهــــــو فع ــــــال، ومفع  فع
 

 فــــــي صــــــیغٍة عــــــن فاعــــــٍل بــــــدیلُ  
 
 

 البیت الثاني؟ ؟ ما�عدهاماذا 
 نعم.

ــــَولَّى َســــ"وقولــــه:  ــــَك اْلَحــــ{َوِ�َذا َت ــــي األْرِض ِلُیْفِســــَد ِفیَهــــا َوُ�ْهِل  َال ُ�ِحــــبُّ ْســــَل َ�للااَُّ ْرَث َوالنَّ َعى ِف
المـه �ـذب، �أي: هو أعوج المقال، سیئ الفعال، فذلك قوله، وهذا فعلـه:  ]٢٠٥[البقرة:اْلَفَساَد}

 واعتقاده فاسد، وأفعاله قبیحة.
 اَدى* َفَقـالَ َشـَر َفَنـ{ُثمَّ َأْدَبـَر َ�ْسـَعى* َفحَ ن: ا عن فرعووالسعي هاهنا هو: القصد. �ما قال إخبارً 

ُ َنَكـــــــاَل اآلِخـــــــَرِة َواألوَلـــــــى* ِإنَّ  ُكـــــــُم األْعَلـــــــى* َفَأَخـــــــَذُه للااَّ  ِلَمـــــــْن َك َلِعْبـــــــَرةً  ِفـــــــي َذِلـــــــَأَنـــــــا َر�ُّ
ــى} ــالى: ٢٦-٢٢[النازعات:َ�ْخَش ــال تع ــ]، وق ــوا ِإَذا ُن ــِذیَن آَمُن ــا الَّ ــا َأیَُّه ــال{َ� ــْوِم  ةِ وِدَي ِللصَّ ــْن َی ِم

ن بـذلك صـالة الجمعـة، فـإن ] أي: اقصدوا واعمـدوا نـاو�٩[الجمعة:اْلُجُمَعِة َفاْسَعْوا ِإَلى ِذْ�ِر للااَِّ}
 ".عنه �السنة النبو�ة السعي الحسي إلى الصالة منهيٌّ 

إذا «ي هو اإلسراع فـي المشـي إلـى الصـالة، بـل المطلـوب المشـي وعلیـه السـكینة، وأمـا السـعي ذال
َالَة َفَال َتْأُتوَها َوَأْنُتْم َتْسَعْون یمت ُأق ـَالةَ إذا ُأقیمـت «�عنـي تسـرعون فـي المشـي، قولـه:  »الصَّ  »الصَّ

دلیــٌل علـــى أن اإلقامـــة ُتســمع؛ ألن �عضـــهم ُینـــادي �ــأن ُتقفـــل ُمكبـــرات الصــوت وقـــت اإلقامـــة فـــال 
شــیًئا مــن الصــالة أفضــل  ُتســمع؛ لــئال یتكــل النــاس علیهــا، و�ــونهم یتكلــون علیهــا و�أتونهــا یــدر�ون 

ـــد صـــلوا ـــوا المســـجد ووجـــدوهم ق ـــى الكســـل، هـــم  .مـــن أال �ســـمعوا إذا دخل ـــونهم عل ـــال: بهـــذا ُتعین ق
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ـَالةَ إذا ُأقیمـت «أحسن من ال شيء، والحدیث صر�ٌح في هـذا  ًئاكسالنین �سالنین ُیدرك شی  »الصَّ
 .خاطب اإلنسان بهذا؟ إذا �ان �سمعمتى �ُ 

َال «  .»َواْلَوَقارُ  ُكُم السكینةُ َوَعَلیْ  َة َفَال َتْأُتوَها َوَأْنُتْم َتْسَعْون، َوْأُتوَهاِإَذا َأَتْیُتُم الصَّ
ــ زروع إال الفســاد فــي األرض، و�هــالك الحــرث، وهــو: محــل نمــاء الــ ةٌ فهــذا المنــافق لــیس لــه همَّ

 والثمار والنسل، وهو: نتاج الحیوانات الذین ال قوام للناس إال بهما.
ِحـبُّ  َال �ُ {َ�للااَُّ ا، منع هللا القطر، فهلـك الحـرث والنسـل. سعى في األرض فسادً  وقال مجاهد: إذا

 ".أي: ال �حب من هذه صفته، وال من �صدر منه ذلك ]٢٠٥[البقرة:اْلَفَساَد}
وجــاء فــي �عــض اآلثــار أن الــدواب تــدعو علــى ُعصــاة بنــي آدم؛ ألنهــا �ســببهم ُتحــرم مــن الــرزق 

 .  »ولوال البهائم لم ُ�مطروا«�ه، جاء في الخبر والقطر والعشب، وما تقتات 
َ َأَخَذْتــُه اْلِعــزَُّة ِ�ــاإلْثِم}وقولــه: " ي: إذا وعــظ هــذا الفــاجر فــي أ ]٢٠٦قرة:[الب{َوِ�َذا ِقیــَل َلــُه اتَّــِق للااَّ

ه ى، وأخذتامتنع وأب ،مقاله وفعاله، وقیل له: اتق هللا، وانزع عن قولك وفعلك، وارجع إلى الحق
تعـالى:  والغضب �اإلثم، أي: �سبب ما اشتمل علیه من اآلثام، وهذه اآل�ة شبیهة �قولهالحمیة 

ــِذینَ  َنــاٍت َتْعــِرُف ِفــي ُوُجــوِه الَّ ــْیِهْم آَ�اُتَنــا َبیِّ ــذِ  ا اْلُمْنَكــرَ  َ�َفــُرو {َوِ�َذا ُتْتَلــى َعَل یَن َ�َكــاُدوَن َ�ْســُطوَن ِ�الَّ
 اْلَمِصــیُر}  الَّــِذیَن َ�َفـُروا َوِ�ــْئَس َعــَدَها للااَُّ نَّـاُر وَ بُِّئُكْم ِ�َشـرٍّ ِمــْن َذِلُكــُم الَیْتُلـوَن َعَلــْیِهْم آَ�اِتَنـا ُقــْل َأَفــُأنَ 

أي: هـي  ]٢٠٦[البقـرة: }{َفَحْسـُبُه َجَهـنَُّم َوَلِبـْئَس اْلِمَهـادُ  ]، ولهذا قال في هذه اآل�ة:٧٢[الحج:
 كافیته عقو�ة في ذلك.

 .]"٢٠٧قرة:[البي َنْفَسُه اْبِتَغاَء َمْرَضاِة للااَِّ}{َوِمَن النَّاِس َمْن َ�ْشرِ  وقوله:
الحســب الكــافي، حســبنا هللا ونعــم الو�یــل أن �كفینــا هللا شــر مــن أرادنــا �شــر، "فحســبك والضــحاك 

 . والضحاك �كفیك سیف المهند وهكذا سیف المهند" �كفیك �عني أنت
لما أخبر عـن المنـافقین  ]٢٠٧بقرة:[ال َمْرَضاِة للااَِّ}{َوِمَن النَّاِس َمْن َ�ْشِري َنْفَسُه اْبِتَغاءَ  وقوله:"

اْبِتَغـاَء  ي َنْفَسـهُ {َوِمـَن النَّـاِس َمـْن َ�ْشـرِ �صفاتهم الذمیمة، ذ�ر صفات المؤمنین الحمیدة، فقال: 
 ].٢٠٧[البقرة:َمْرَضاِة للااَِّ}

 ة: نزلـت فـيقال ابن عباس، وأنس، وسعید بن المسیب، وأبو عثمان النهدي، وعكرمة، وجماع
�مالـه،  هاجرالرومي، وذلك أنه لما أسلم �مكة وأراد الهجرة، منعه الناس أن یُ  صهیب بن سنانٍ 

آل�ـة، او�ن أحب أن یتجرد منه و�هاجر، فعل. فتخلص منهم وأعطاهم ماله، فأنزل هللا فیه هـذه 
 خسـر هللافـال أ فقال: وأنـتم ،فقالوا: ر�ح البیع ،فتلقاه عمر بن الخطاب وجماعة إلى طرف الحرة

 ".تجارتكم
 .وُ�نیته أبو �حیى

 ".وما ذاك؟ فأخبره أن هللا أنزل فیه هذه اآل�ة ،فقال: وأنتم فال أخسر هللا تجارتكم"
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 .ه أن هللاو فأخبر  "فتلقاه عمر بن الخطاب وجماعة" فأخبروه
 .ه أن هللا أنزل فیه هذه اآل�ةو فأخبر "

 »ُع ُصـَهْیبُ َح اْلَبْیـرِ�ح اْلَبْیُع ُصَهْیُب، َرِ�ـ«قال له:  -صلى هللا علیه وسلم-روى أن رسول هللا و�ُ 
حـدثنا : قـال، هحدثنا محمد بن عبـد هللا بـن رسـت قال: قال ابن مردو�ه: حدثنا محمد بن إبراهیم،

حـدثنا عـوف عـن أبـي عثمـان قـال: حـدثنا جعفـر بـن سـلیمان الضـبعي،  قال: بن داود،سلیمان 
 ".-صلى هللا علیه وسلم -ت الهجرة من مكة إلى النبيقال: لما أرد النهدي، عن صهیٍب 

 جعفر بن سلیمان؟
 طالب:........

 نحن عندنا الضبي. ،الضبعي
 طالب:........

 عبدهللا؟ ارسته �ا أ� ما اسمرسته لقب، 
 طالب:........

 أبوه رسته. ،إنما هو ابن رسته،رسته لقب 
 طالب:........

 �قول؟ماذا " حدثنا محمد بن عبد هللاعندك " ،عندك
 طالب:........

 لكنه أصله لقب ألبیه.نعم، 
 طالب:........
 .لرواة، تعرفون األلقاب، موجود هذامن ا لقب على راوٍ 

 طالب:........
 .نعم

 طالب:........
 ؟ماذا

 طالب:........
 ،نـده�الهاء؟ عندك أعـالم أعجمیـة ُتنطـق �الهـاء فـي الوقـف الـدرج ابـن ماجـه، ابـن مأم �عني �التاء 

 .   ابن داسه؛ ألنها أعجمیة مثل هذا
قالــت لــي  -صــلى هللا علیــه وســلم-قــال: لمــا أردت الهجــرة مــن مكــة إلــى النبــي  عــن صــهیٍب "

فقلـت  ،اوتخـرج أنـت ومالـك! �هللا ال �كـون ذلـك أبـدً  قر�ش: �ا صهیب، قدمت إلینا وال مال لـك،
وا عنــي، م. فــدفعت إلــیهم مــالي، فخلَّــون عنــي؟ قــالوا: نعــخلُّــلهــم: أرأیــتم إن دفعــت إلــیكم مــالي تُ 
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، َرِ�َح َر�ح صهیب«فقال:  -صلى هللا علیه وسلم-فبلغ ذلك النبي  ،فخرجت حتى قدمت المدینة
 مرتین. »ُصَهْیبٌ 

و ا نحـمهـاجرً  ، عن سعید بن المسیب قال: أقبـل صـهیبٌ وقال حماد بن سلمة، عن علي بن ز�دٍ 
 ،نانتـهمن قر�ش، فنزل عن راحلتـه، وانثـل مـا فـي � فاتبعه نفرٌ  ،-صلى هللا علیه وسلم-النبي 
تـى أرمـي وأنتم �هللا ال تصـلون إلـي ح ،�ا معشر قر�ش، قد علمتم أني من أرماكم رجالً : ثم قال

كل سهم في �نانتي، ثم أضـرب �سـیفي مـا �قـي فـي یـدي منـه شـيء، ثـم افعلـوا مـا شـئتم، و�ن 
صـلى -قـالوا: نعـم. فلمـا قـدم علـى النبـي  شئتم دللتكم على مالي وقنیتي �مكة وخلیـتم سـبیلي؟

ــاِس َمــنْ {َوِمــَن اقــال: ونزلــت:  »َرِ�ــَح اْلَبْیــُع، َرِ�ــَح اْلَبْیــعُ «قــال:  -هللا علیــه وســلم َســُه  َ�ْشــِري َنفْ لنَّ
ُ َرُءوٌف ِ�اْلِعَباِد}  ]".٢٠٧[البقرة:اْبِتَغاَء َمْرَضاِة للااَِّ َ�للااَّ

 طالب:........
 انتثل.

 .ن ز�د بن جدعان وهو ضعیفند علي بفي الس
 {ِإنَّ ى: وأما األكثرون فحملوا ذلك على أنها نزلت فـي �ـل مجاهـد فـي سـبیل هللا، �مـا قـال تعـال"

َ اْشــَتَرى ِمــَن اْلُمــْؤِمِنیَن َأْنُفَســُهْم َوَأْمــَواَلُهْم ِ�ــَأنَّ َلُهــ ُتُلــوَن وَن ِفــي َســِبیِل للااَِّ َفَیقْ َة ُ�َقــاِتلُ ُم اْلَجنَّــللااَّ
ــْرآَو�ُ  ــْوَراِة َواإلْنِجیــِل َواْلُق ــا ِفــي التَّ ــِه َحق� ُروا ْهــِدِه ِمــَن للااَِّ َفاْسَتْبِشــَأْوَفــى ِ�عَ  ِن َوَمــنْ ْقَتُلــوَن َوْعــًدا َعَلْی

لمـا حمـل هشـام بـن عـامر بـین و  ،]١١١ة:[التو�ـِبَبْیِعُكُم الَِّذي َ�اَ�ْعُتْم ِ�ِه َوَذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظیُم}
ا هذه وأبو هر�رة وغیرهما، وتلو  ،ر علیه �عض الناس، فرد علیهم عمر بن الخطابالصفین، أنك

 ]".٢٠٧[البقرة:اِد}وٌف ِ�اْلِعبَ  َرءُ {َوِمَن النَّاِس َمْن َ�ْشِري َنْفَسُه اْبِتَغاَء َمْرَضاِة للااَِّ َ�للااَُّ اآل�ة: 
أوا " �عنـي ر ه �عض النـاسولما حمل هشام بن عامر بین الصفین، أنكر علی"في المسألة األخیرة 

 .]١٩٥قرة:[الب}َكةِ َوال ُتْلُقوا ِ�َأْیِد�ُكْم ِإَلى التَّْهلُ { أن هذا من التهلكة التي جاء النهي عنها
تقــدم فــي تفســیر اآل�ــة أن التهلكــة تــرك األمــر �ــالمعروف والنهــي عــن المنكــر خشــیة الضــرر، تــرك 

 -جـلَّ وعـال–تهلكة، واتباع ما جاء �ه هللا الجهاد خشیة القتل، وترك الصدقة خشیة الفقر �ل هذا 
ة والرخصـ ،إنما هي الحیاة الحقیقیة، ولكـن العز�مـة شـيء ،من األوامر والنواهي لیست هذه التهلكة

ن شيٌء آخر، فإذا �ثر العدو �ثرًة تز�د على الضعف فـال یلـزم الثبـات أمامـه، و�ذا �ـان هـو أقـل مـ
ضعاف المسلمین صارت هذه عز�مة ولیست تهلكـة، ذلك �جب الثبات، ولو ثبت والعدد أضعاف أ

ــــا ا،وفــــي مــــواطن �ثیــــرة تجــــد الكفــــار أضــــعافً  عشــــرة أضــــعاف المســــلمین،  ،ثالثــــة أضــــعاف أحیاًن
 .]٢٤٩البقرة:[}ِثیَرةً َكْم ِمْن ِفَئٍة َقِلیَلٍة َغَلَبْت ِفَئًة �َ { و�نتصر المسلمون  ،و�خوضون معهم الحرب

وصــلت إلــى عشــرة أضــعاف أحیاًنــا، ومــع ذلــك قــاوموهم  وفــي حــروب المســلمین مــع فــارس والــروم
 وانتصروا علیهم.
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وهــؤالء أنكــروا علــى هشــام بــن عــامر لمــا انغمــس بــین الصــفین أنكــر علیــه �عــض النــاس ورأوا أنــه 
 ألقى بیده إلى التهلكة، لكن التهلكة فیما �ضر ال فیما ینفع.

لت ، بینمـا إذا بـذار ال ُ�سـمى إسـرافً و�ذلك اإلنفاق ال إسراف فـي الخیـر مهمـا بـذلت فـي وجـوه الخیـ
 .لماحات المسألة �حسبها، �هللا أعالیسیر فیما حرَّم هللا علیك من شر أنواع اإلسراف، وفي المب

 طالب:........
اآل�ة �عمومها تشمل �ل مجاهد، و�ن �انـت نزلـت علـى سـبٍب خـاص، لكـن �ـل مجاهـد �شـمله  ،ال

 عموم اآل�ة.
 طالب:........

 .عبرة �عموم اللفظ ال �خصوص السببنزول هذا هو الإن سبب ، قالوا: ال
 طالب:........

 مثله مثله.
 طالب:........

 عموم. ،عموم ،ال ال
 طالب:........

 �النظر إلى العموم �عني هم یتفقون �أن العبرة فـي عمـوم اللفـظ ال �خصـوص السـبب، إال مـا ُینقـل
 عن مالك في �عض الوقائع.

 عند�م شيء؟
 .....طالب:...

 ؟ماذا
 طالب:........

أو ُینقـل عــن المالكیـة ال أقــول:  ُینقـل عـن مالــك أن العبـرة �خصـوص الســبب، لكـن العامــة علـى...
ٌض �مـا هـو أقـوى منـه، عن مالك �الذات، قد ُ�حمل النص على السبب الخاص؛ ألن عمومه معارَ 

و أقــوى منــه، وذ�رنــا مــن ض �مــا هـوحینئـٍذ ُ�حمــل علــى الــنص الخــاص، وُ�تـرك العمــوم؛ ألنــه ُمعــارَ 
األمثلة على ذلك الصالة من قعود جاء فیها الحدیث الصحیح أنها علـى النصـف مـن أجـر صـالة 

 القائم، وهذا �النسبة لصالة النافلة ال في الصالة العموم.
 طالب:........

 من هو؟
 طالب:........

عموم أهـل العلـم یـرون  �عني التنصیص علیهم مع أن العموم، �عني التنصیص علیهم بهذا مع أن
العبرة �عمـوم اللفـظ مـن هـذه الحیثیـة، هـم یـرون أنهـا نزلـت فـي عمـوم المجاهـدین، هـي نزلـت اآل�ـة 
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نهـا نزلـت فـي إإذا ألغینـا الـنص الخـاص قلنـا:  ،في عموم المجاهدین؟ إال إذا ألغینا النص الخـاص
 �هللا أعلم. ،عموم المجاهدین
               

 
 
 
 
 
 
 


